
 
 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ 
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TVIRTINU 

Direktorius 

Kęstas Vitkauskas 

 

44 – asis BĖGIMAS – PUSĖ MARATONO 

„APLINK ELEKTRĖNŲ MARIAS” 

(21,098 km trasa atestuota) 

2015 m. Lietuvos bėgimo taurės (21,098 km) VII etapas 

Šiaurietiškas ėjimas 10 km (moterys, vyrai) 
 

NUOSTATAI 

 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

Tęsti prieš keturiasdešimt keturis metus Lietuvos Elektrinės pradėtas bėgimo aplink Elektrėnų marias 

tradicijas ir yra Lietuvos bėgimo taurės V etapas. 

Vystyti ir populiarinti bėgimo sportą, kaip vieną sveikos gyvensenos formų. 

Įtraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus žmonių į bėgimo sportą. 

Išaiškinti atskirų amžiaus grupių geriausius bėgikus. 

Išlaikyti draugiškus ryšius su užsienio klubais, sporto organizacijomis. 

 

2. ORGANIZATORIAI: 

VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras. 

Lietuvos bėgimo taurė. 

 Partneriai: LSD „Žalgiris“; Sveikatingumo ir sporto klubas „Draugystė“; Elektrėnų sporto mokykla; 

Rytų kovos menų sporto klubas „Pantera“; Bėgimo klubas „Šviesos kariai“. 

 

3. VIETA IR LAIKAS: 

Bėgimas vyks 2015 m. birželio 20 d. Elektrėnuose. 

Dalyvių registracija miesto stadione (Rungos g. 18a) nuo 8.30 iki 10.30 val. 

Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis atsako už savo sveikatą, pasirašydamas registracijos lape. Už 

nepilnamečius dalyvius atsakingas komandos vadovas, tėvai. 

Bėgimo startas 11.00 val. 

Bėgimo nuotoliai: 10 ir 21,098 km. 

 

4. DALYVIAI 

Bėgime dalyvauja visi norintieji Lietuvos Respublikos bėgikai, taip pat svečiai iš užsienio. 

 

Moterų tarpe pusės maratono (MOT) ir 10 km bėgime (10MOT) amžiaus grupės neskirstomos. 

 

Vyrų tarpe 10 km bėgime (10VYR) amžiaus grupės neskirstomos. 

 

10 km bėgime: 

vaikai 2005 ir jaunesni 

moksleiviai nuo 1998 m. iki 2006 m. 
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Vyrų tarpe pusės maratono bėgimas vyks šiose amžiaus grupėse: 

- I – VYR (1986 m. g. ir jaunesni) 

- II – V30 (gimę 1976 – 1985 m.) 

- III – V40 (gimę 1966 – 1975 m.) 

- IV – V50 (gimę 1956 – 1965 m.) 

- V – V60 (gimę 1955 ir vyresni) 

 

Šiaurietiškas ėjimas moterys  (NW_M), vyrai (NW_V) 10 km amžiaus grupės neskirstomos. 

 

Lietuvos bėgimo taurės įskaitoje rezultatai bus skaičiuojami pagal Lietuvos bėgimo taurės nuostatus 

(21,098 km distancija). 

 

5. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS: 

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami medaliais, asmeniniais prizais ir diplomais. 

Specialiais prizais bus apdovanoti šie dalyviai: 

- Jauniausias; 

- Vyriausias; 

- Lengviausias; 

- Sunkiausias; 

- Elektrėnų savivaldybės gyventojas, kuris 21,098 km bėgime pasiekęs geriausią rezultatą. 

Aktyviausiai varžybose dalyvavusiam klubui bus įteikta taurė. 

Ėjimas su lazdom atskirai apdovanojami vyrai ir moterys. 

Kiekvienas dalyvis sudalyvaus Lietuvos bėgimo taurės ir Asics loterijoje, kuris galės laimėti arba sportinius 

batelius arba marškinėlius arba gertuvę. 

  

6. REGISTRACIJA 

Išankstinė registracija vykdoma iki 2015-06-19 d. 12h  www.begimotaure.lt; 

Dalyvių registracijos mokesčiai:  

Užsiregitravus iki 2015 m. birželio 07 d. 00 val. starto mokestis:  

- vaikams (2005 ir jaunesni) – nemokamas;  

- suaugusiems - 4 €.  

- moksleiviams (nuo 1998 m. iki 2006 m.) ir senjorams (1954 m. ir vyresni) – 2 €. 

 Užsiregistravus nuo 2015-06-07 d. iki 2015-06-19 d. 20.00 val starto mokestis:  

- vaikams (2005 m. ir jaunesni) – nemokamas; 

 - suaugusiems – 5 €.  

- moksleiviams (nuo 1998 m. iki 2006 m.) ir senjorams (1954 m. ir vyresni) – 3 €.  

Registruojantis varžybų dieną starto mokestis:  

- vaikams – nemokamas;  

- suaugusiems – 8 €;  

- moksleiviams (nuo 1998 m. iki 2006 m.) ir senjorams (1954 m. ir vyresni) – 4 €. 

Klubai, mokyklos ir kitos organizacijos gali būti užregistruotos pagal pateiktą sąrašą ir sumokėjus vienu 

pavedimu, tačiau registracijos sąrašas turėtų būti pateiktas, tokia forma: 

 

Eil.nr. Lytis Vardas Pavardė Gim. data mob. El.paštas Miestas Klubas Distancija 

1 vyr. Audrius Jaraminas 1981.07.16 861000795 info@begimotaure.lt  Vilnius Gėrnešys 21km/10km 

 

 

 

 

Visa informacija dėl registracijos teikiama:  
- El. puslapyje www.begimotaure.lt;  

- El. paštas   info@begimotaure.lt;  

- Mob.   +37061000795; 

 

 

 

Informacija: Kęstas Vitkauskas, 8  528 39578, 8 687 93940; 

Audrius Valaiša, 8  528 39578, 8 671 96423; 

Neringa Milašienė, 8  528 39578, 8 618 67939; 

 

Po varžybų, visiems dalyviams, pirtis su baseinu Draugystės g. 20 
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